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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охор )ни праці
Відомості про роботодавця Товариство з ofi іеженою відповідальністю «Системи _________
протипожежних П о с л у «Сфера» _________________________________________________________
(для ю ри д и ч и о ї особи; найм енуванн я ю рид ичної особи,

49000. Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Шевченка, будинок 37 ________________
м ісц езнахо ^жeнf{я,

ЄПРПОУ 42937008. _____________________________________________________________________
код згідно і ЄДРПОУ,

Директор: Мінченко Андрій В ’ячеславович. ііел.: +38(097)5282150_________________________
е-таіі: spb_sfera(^.ukr.net_________________________________________________________________
прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, ном ф телеф ону, телефаксу, адреса електронн ої пош ти;
для ф ізи чн ої особи - підприєм ця: прізв іщ е, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце прож ивання, | іеєстраційігий номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронн ої пош ти;

згідно договорів підряду на території України_____________________
м ісце виконання р обіт п ідвищ еної н^^бeзнeки та/аб о експлуатації (застосуван ня)
м аш ин, м еханізм ів, устатісовання п ідви щ ен ої н ебезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутній _______________________
(н айм енування страхової компанії.
строк д ії страхового по іісу, номер і дата йог о видачі)

Інформація про проведення добровільної о аудиту з охорони праці

не проводився _________
(дата п роведення аудиту)

Я . Мінченко Андрій В ’ячеславович

___________________

(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

________ _________________________________________________________________________________________1
або фізи іної особи - підприєм ця)

декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
- роботи, шо виконуються на висоті понад 1.3 метра (п.вдо Податку 6 Постанови №48)
- роботи верхолазні ґп. 14 до Додатку 6 Пос панови № 48) _________________________________
- роботи в діючих установках напругою поі ад І ОООВ (п. 16 до Додатку 6 Постанови №48)
Ц ІЄ Ю

(н ай м енуван ня виду робіт підвищ мої небезпеки т а 'аб о маш ин, механізмів,
устатковання п ідвищ еної небезп еки, тин або марка (за наявію сті),
номер парти, дата виготс злен ня, країна походж ення, які
виконую ться та/аб о експлуатук ться (застосовую ться) без отрим ання
відпові щ о го дозволу.

Усього робочих місиь 7. в тому числі тих, но яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 4_____ ___________________________________________________________________
КІЛЬКІСТЬ р о о о ч и х МІСЦЬ, у т о м у ЧИСЛІ т и х ,

на яких існус підвнщ е ии ризик виникнення травм ,

уТОВ «Системи протипожежних послуг «Сфера» 2 будівлі та споруди

(адміністративне
приміщення і склад). З структурні підрозділи (апарат управління, дільниця технічного____
обслуговування, дільнииямонтажів). виробничі о б ’єкти (иехи) відсут ні _____
‘_________
будівель
і споруд (п ри м іщ ен ь), виробни чи х об'єктів
(цехів, дільни ц ь, структурни х підрозділів)

Інші відомості
Лиректор підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Системи
протипожежного захисту «Сфера» Мінченко Андрій В'ячеславович пройшов навчання
та перевірку знань:
-загального курсу з охорони праиі в Д П “дніпропетровський навчально-курсовий комбінат
"МОНОЛІТ", перевірка комісією Лер.жпрсиі v Дніпропетровській області (протокол №
144/4.6/2019. посвідчення №106448)
- правил охорони праиі під час виконані>я робіт на висоті НПАОП 0.00-15-07 в ДП
‘Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат “М ОНОЛІТ” перевірка комісією
Цержпраиі у Дніпропетровській області (протокол № 5 15/1, посвідчення N2105499)
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98). Правила будови електроустановок, електрообладнання
спеиіальнихустановок (НПАОП 40.1-1.32-0!). Правила експлуатації електрозахисних засобів
(НПАОП 40.1-1.07-01). ПТЕЕС. “Правила пожежної безпеки" в Д П “Дніпропетровський
навчально-курсовий
комбінат
“МОНОЛІТ" перевірка комісією Цержпраиі_____ у.
Дніпропетровській області (протокол № ^'93/1, посвідчення №105343, 5 гр. До та понад
1000В)
Головний
інженер
Товариства
з
обмеженою
відповідальністю
«Системи
протипожежного захисту «Сфера» Діденко Іван Іванович пройшов навчання та

-загального курсу з охорони праиі в Д П “дніпропетровський навчально-курсовий комбінат
“МОНОЛІТ”, перевірка комісією Держпрс ці у Дніпропетровській області (протокол Мя
144/4.6/2019. посвідчення №106449)
- правил охорони праці під час виконані'Я робіт на висоті НПАОП 0.00-15-07 в ДП
“Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат “М ОНОЛІТ” перевірка комісією
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 515/1. посвідчення №105500)
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98). Правила будови електроустановок, електрообладнання
спеиіальних установок (НПАОП 40.1-1.32-0 '). Правила експлуатаиії електрозахисних засобів
навчально-курсовий комбінат
“МОНОЛІТ" перевірка комісією Держпраиі_____ у
Дніпропетровській області (протокол № 493/1. посвідчення №105344. 5 гр. До та понад
1000В)
Начальник
дільнииі
технічного
обслуговування
Товариства
з
обмеженою
відповідальністю «Системи протипоже. иного захисту «Сфера» Рябошапка Олексій
Юрійович пройшов навчання та перевірку шань:
-загального курсу з охорони праці в Д П “І ніпропетровський навчально-курсовий комбінат
“М ОНОЛІТ”, перевірка комісією Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 626.
посвідчення Мя106129)

- правил охорони праиі під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-15-07 в Д П
“Лніпропетровський навчально-курсовий комбінат “М ОНОЛІТ” перевірка комісією
Пержпраиі у Дніпропетровській області (протокол № 515/L посвідчення № 105501)
- ПБЕЕС ШПАОП 40.1-1.21-98). Правила будови електроустановок, електрообладнання
спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01). Правила експлуатаиії електрозахисних засобів
(НПАОП 40.1-1.07-01). ПТЕЕС. “Правила пожежної безпеки” в Д П “Дніпропетровський
навчально-курсовий комбінат
“MOHO j I T ” перевірка комісією Держпраці
у
Дніпропетровській області (протокол № ^ 93/1. посвідчення №105345. 5 гр. До та понад
1000В)
Інженер з охорони праиі підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю
«Системи протипожежного захисту «Сфера» Кучерявий Євген Олегович пройшов
навчання та перевірку знань:
-загального курсу з охорони праиі в Д П “Придніпровський експертно-технічний центр
Держ праці”. перевірка комісією Держпрац, у Дніпропетровській області (протокол № 6 7 18. посвідчення № 67-18-12)
- правил охорони праиі під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-15-07 Д П
“Придніпровський експертно-технічний центр Держпраиі ”. перевірка комісією Держпраці v
Дніпропетровській області (протокол № 67-18. посвідчення № 67-18-12)
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98). Правила будови електроустановок, електрообладнання
спеиіальних установок (НПАОП 40.1-1.32-0J). Правила експлуатації електрозахисних засобів
(НПАОП 40.1-1.07-01). ПТЕЕС. “Правила пожежної безпеки” в Д П “Дніпропетровський
у
навчально-курсовий комбінат
“MOHOJ ЧТ ” __ перевірка комісією Держпраці
Дніпропетровській області (протокол № ^.93/1. посвідчення №105346. 5 гр. До та понад
1000В)
Верхолаз Чепурний Сергій Анатолійович пройшов навчання та перевірку знань:
(протокол засідання кваліфікаційної комісії.Vq 104 від 19.06.2019.
- правт охорони праиі під час виконання роі іт на висоті НПАОП 0.00-15-07. Правил охорони
праиі під час роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ “УК
СПЕКТР”, перевірка комісією Держпраиі і’ Дніпропетровській області (протокол № 6104
посвідчення №0860)
Верхолаз Тюкавкін Олександр Анатолійович пройшов навчання та перевірку знань:
(протокол засідання кваліфікаційної комісії.Yq 104 від 19.06.2019.
- правій охорони праиі під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-15-07. Правил охорони
праиі під час роботи з інструменталш та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ “УК
СПЕКТР”, перевірка комісією Держпраці г Дніпропетровській області (протокол № 6104
посвідчення Mq0861)
Електромонтер з ремонту та обслуговув іння електроустаткування пройшов навчання
та перевірку знань:
(протокол засідання кваліфікаційної комісії.4^ 594 від 26.04.2019.
- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98). перевірка к тісією Держпраиі у Дніпропетровській області
(протокол № 594 посвідчення №105951)
Відповідальні за дотримання вимог законодавства і питань охорони праиі та
промислової безпеки назначені наказом керівника № 18 від 17.06.2019:
Головний інженер
Діденко Іван Іванович, начальник дільниці технічного обслуговування
Рябошапка Олексій Юрійович._____________________________________________________________

,

(прізвищ е, ім ’я та по батькові осіб, які відповідаю ть
за до тр и м ан н я вим ог законодавсі на з питан ь охорони праці та пром и слової безпеки ;

Наказом керівника № 19 від 17.06.2019 в Товаристві з обмеженою відповідальністю
«Системи протипожежного захисту «Сфера» створено постійно діючу комісію з перевірки
знань працівників з питань охорони праці (■ складі: - Директор підприємства Товариства з

обмеженою відповідальністю «Системи рротипожежного захисту «Сфера» Мінченко
Андрій В ’я чеславович — голова комісії, головний інженер Товариства з обмеженою
відповідальністю «Системи протипож ежюго захисту «Сфера» Діденко Іван Іванович —
член комісії, начальник дільнииі технічн )го обслуговування Товариства з обмеженою
відповідальністю «Системи протипо.жежного захисту «Сфера»
Рябошапка Олексій
Юрійович — член комісії:
На підприємстві ТОВ «Систе.ии протипожежного захисту «Сфера» розроблені,
затверджені та введені в дію:
- ‘‘Положення про систему управління охороною праці затвердженого наказом директора
№ 1 7 від 17.06.2019.
- “Положення про службу охорони праиі’. затвердженого наказом директора № 1 6 від
14.06.2019.
- “Положення про виконання робіт підвищеної небезпеки по нарядах-допусках",
затвердженого наказом директора № 20 ві< 18.06.2019.
Наявність служби охорони праиі.
Слу.жба охорони праиі. призначена наказом керівника № 14 від 14.06.2019 в особі інженера з
охорони праиі Кучерявого Свгена Олеговича.____________________________________ |__________
наявність сл /ж би охорони праці

Наявність інструкиій:
Інструкиії з охорони праиі в кількості 48 одинииь розроблені та затверджені наказом
керівника підприємства № 15 від 14.06.2019. по професіям та видам робіт (інструкції
№32.33 — роботи на висоті)______________________________________________________________
ін сір у кц ій

Інформаиія про проведення навчання ті інструктажів з питань охорони праиі:
Всі працівники ТОВ «Системи протипожежного захисту «Сфера» при прийомі на роботу
проходять навчання та перевірку знань з і'итань охорони праиі. стажування на робочому
місці згідно до “Положення про порядок щ овеОения навчання та перевірки знань з питань
охорони праиі на підприємстві”. затвердженого наказом директора підприємства № 2 1 від
18.06.2019 .
Всі робітники при прийомі на роботу та періодично 1 раз на рік проходять медичний огляд.
Працівникам підприємства проводиться вс пупний інструкта.ж. первинний інструктаж до
початку роботи безпосередньо на робочому місці, повторний інструктаж 1 разт а З місяці
на роботах з підвищеною небезпекою.
На підприємстві ведуться журнали: “Журьал реєстрації вступного інструктажу з питань
охорони праці”. “Журнал реєстраиії інструктажів з питань охорони праиі на робочому
місиі ”. “Журнал протоколів з перевірки знань ”.____________________________________________
п ро проведення навчання та ін структаж у з питань охорони праці,

В наявності експлуатаційна документація на обладнання та
використовуються при проведенні робіт, іио декларуються, а саме:
Журнал обліку та огляду такелажних засобі '>. механізмів і пристроїв:
Журна.’і обліку та зберігаїїня засобів захисту:

пристрої,

які

трансформаторів та перетворювачів часті т и:
Журнал обліку засобів підмотування:
Експлуатаційні паспорти, протоколи випрої [увань.________________________________________
експл уатаці кної документації.

Наявність засобів індивідуального захисту:
^
Робітники забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно до Норм безоплатної
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
праиівникам.
зайнятих
v
будівельному
виробниитві.
затверджених
Наказом
Держнаглялдохоронпраиі України №126 від 17.05.2004 ШПАОП 6.1.00-3.02-04). додатково:
запобі.жні пояси ПЛК2-М № 006700. №38. випробувані 20 червня 2019 року, протокол

випробування № 4 ТОВ “Завод металовиробів ‘ВЕРТИКАЛЬ ”. запобіжні знімні стропи №
005597. 005614 випробувані 20 червня 2 0 1 ) року, протокол випробування № 4 ТОВ “Завод
металовиробів “ВЕРТИКАЛЬ”, боти ді.’лектричні. випробувані 15.05.2019, протокол
випробування № 678 К П “Пніпровський електротранспорт ”. рукавиці діелектричні,
протокол випробування №
677 К П
“Дніпровський
випробувані______ 15.05.2019.
15.05.201§.
протокол
пока.жчик
напруги
УРН-80-2М/1.
випробуваний
електротранспорт
випробування № 681 К П “Дніпровський і‘л ектротранспорт”. комплект інструментів з
ізольованими ручками, випробувані
15.05.2019, протокол випробування № 679 КП
“Пніпровський електротранспорт ”.
засобів індинідуального захисту.

На
підприємстві
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«Системи
протипожежного захисту «Сфера» є в наявності нормативно-правові акти:
- Закон України “Про охорону праиі ”:
-НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок навчання та перевірки знань з питань
-НПЛОП 0.00-4.15-98 “Положення пророзр>>бку інструкиій з охорони праиі”:
-НП.40П 0.00-4.35-04 “Типове положення щ о службу охорони праиі
-НПАОП 0.00-15-07 “Правил охорони праиі .іід час виконання робіт на висоті”:
-НПАОП 40.1-1.21-98 “ Правила безпечної е сплуатаїщ електроустановок споживачів ”:
-Правила технічної експлуатаиії дііектроустановок споживачів у редакції наказу
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'
-НПАОП 40.1-1.07-01 “Правила експлуатаціїелектрозахисних засобів ”
-НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила безпечноїрс боти з інструментами та пристроями ”:
-ДЕН В.2.5-56:2010 “Системи протипожемного захисту”:
-ЛБН А.3.2-2-2009 “Промислова безпека в бхдівництві”
-НПАОП 6.1.00-3.02-04 “Норми безкоштовної видачі спеиіального одягу, спеиіального
взуття та інших засобів індивідуального захисту праиівникам. зайнятим у будівельному
виробництві (зі змінами)._________________________________________________________________
норм ативно-ііра)ю вої а м атеріальн о-техн ічн ої бази

На підприємстві розроблені та зс тверджені програми проведення навчання та
перевірки зішт^а-тапань охорони праиі. роз юблені тестові білети по професіям з перевірки
з н а н ь ^ і ^ ^ р ^ ^ ^ ^ ^ ^ і ^ р а ц і . Шдприє.мств >забезпечено необхідною навчально-методичною
літ /^Ш Ш )ю т а ^ ^ ^ ^ І ) ^ и посібниками. ~
навчіиьни-лгетодичного забетечения)

і

Ь . /У /,
(ініціали та прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
20-<^. №
У

П рим ітки;

1. Ф ізи чн а о со б а - підп ри єм ець своїм під іисом надаї: згоду па обробку п ерсо н ал ьн и х дан и х з метою
забезпечен ня виконання вим ог П орядку ви іачі дозволів п а виконання робіт п ід в и щ ен о ї небезпеки та па
експлуатац ію (застосуван ня) м аш ин, механ змів, устагковання п ідви щ ен ої небезпеки.
2. Р еєстраційн и й номер облікової картки п; ітника податків не зазначається ф ізи чн и м и о собам и, які через
свої релігій н і п ереконання відм овляю ться і ід його прийняття та повідом или про це відп овідн ом у органу
дер ж ав н о ї податкової служ би і маю ть відмі ку в паспорті.".

